
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI NATIONALE 
“OMUL DIN SPATELE AUTISMULUI” 

 
 
 
 
 

Sâmbătă 1 octombrie 2011 

8.30-9.45 Primirea şi înscrierea participanţilor 

9.45-11.20 Sesiune prezentări 

 9.45-10 Cuvânt de deschidere 

 10-10.20 Discurs oficial 

 10.20-10.50 W. Koning – Metoda Eu sunt special 

 10.50-11.05 C. Rusu – Genetica Autismului 

 11.05-11.20 T. Mitasov –  Terapeutul neajutorat (1) 

11.20-11.45 Pauza de cafea 

11.45-13 Sesiune prezentări 

 11.45-12.00 T. Mitasov –  Terapeutul neajutorat (2) 

 12.00-12.15 R. Naghiu – Principii şi obiective de tratament în autism 

 12.15-12.30 A. Fianu – Impactul confirmării diagnosticului de TSA 
asupra familiei 

 12.30-12.45 P. Moroşanu – Comunicarea la adolescenţii cu autism 

 12.45-13.00 L. Covaci – Comunicarea funcţională 

13-14 Prânz  

14.00-15.00 Sesiune prezentări 

 14-14.15 G. Dima – Accesul pe piaţa muncii a adulţilor cu autism 

 14.15-14.30 C. Câmpeanu – Cine pe cine integrează? 

 14.30-14.45 M. Dioşteanu - Rolul artei combinate la tineri şi adulţi 
cu autism 

 14.45-15 M. Mihalache – Terapia prin artă 

15-15.45 Pauză de cafea + deplasarea la Centrul Micul Prinţ 

15.45-16.30 Workshop1 W. Koning – Aplicaţii ale metodei Eu sunt special 

 Workshop 3 M. Mihalache – Terapia prin artă 

16.30-17.15 Workshop2 E. Lobregt – Terapia familiei cu o pers.cu autism 

 Workshop 4 L. Năstac – Program de stimulare senzorială 

 

20.30 Cina  

 



 

Duminica 

  

9-10.25 Sesiune prezentari 

 9-9.10 Cuvânt de deschidere 

 9.10-9.40 E. Lobregt – Casa familială Leo Kannerhuis 

 9.40-10.10 M. Zamfir – Efectele civilizaţiei moderne asupra 
cauzelor apariţiei autismului 

 10.10-10.25 R. Naghiu – Rolul tratamentului medicamentos pentru 
adulţilor cu autism şi sindrom Asperger 

10.25-10.45 Pauză de cafea 

10.45-13.15 Sesiune prezentări 

 10.45-11.00 C. Toader – Ochii vorbesc în gândul lor: perspectiva 
teoriei relaţiilor de obiect asupra lumii interioare 

 11.00-11.15 C. Ghercă – Legislatia referitoare la persoanele cu 
autism 

 11.15-11.30 A. Căparu – Centrele de respiro. Exemplificare 

 11.30-11.45 G. Crişu – De ce servicii doar pentru persoanele cu 
autism  

 11.45-12 L. Oancea – Rolul şi importanţa stimulării senzoriale la 
tinerii cu autism 

 12-12.15 A. Pruteanu şi F. Nanu – Accesul la educaţie specializată 
şi integrarea în colectivitate 

 12.15-13 Părinţii iau cuvântul 

 13-13.15 Mini spectacol (copii) 

13.15-14 Prânz  

   

 
 
 

LECTORII CONFERINŢEI NATIONALE 
“OMUL DIN SPATELE AUTISMULUI” 

 
 
Ella Lobregt van Buuren lucrează la Clinica Dr.Leo Kannerhuis din 1993 din Olanda ca manager 
al secțiunii de tratament ambulatoriu pentru persoanele cu autism, terapeut de familie şi 
supervizor al programelor de terapie pentru pacienți cu TSA. În plus, se ocupă de un program 
pentru adolescenți cu autism care le permite acestora să participe la cursuri de profesionalizare 
în şcoli normale (KAIRO). În trecut Ella Lobregt a creat un program de training pentru adulții cu 
autism.  
 
Wil Koning este psiholog şi terapeut în sistem freelance în Olanda şi lucrează în special cu adulți 
cu autism. În ultimii 35 de ani a activat ca psiholog, cercetător, profesor, coordonator 
educațional şi supervizor. De asemenea, a lucrat ca diagnostician şi terapeut al copiilor şi 
adolescenților cu autism din învățământul special şi din centrele de recuperare. În prezent 
împreună cu echipa ei de la Centrum Autisme creează o variantă a metodei Eu sunt special 
pentru adulți. 
 



Tudor Mitasov a lucrat ca psiholog, logoped şi terapeut din 1999. Începând cu 2002 devine 
formator şi psihoterapeut în cadrul „Centrului Român de Intervenție Socială şi 
Psihoterapeutică”. A fondat Centrul „Ancora Salvarii’’, primul centru de zi din Moldova destinat 
copiilor cu autism. Din 2007 este psihoterapeut şi coordonator al activității destinate 
intervenției în cazurile copiilor cu autism şi sindrom Down la Fundația „People to People 
International”, Roman.  
 
Carmen Toader este membră a Asociației Române de Psihoterapie Psihanalitică şi din 2007 
lucrează ca psihoterapeut de orientare psihanalitică sub supervizare. Are experiență în lucrul cu 
adulți, adolescenți şi copii cu nevoi speciale (ADHD, autism, psihoză, în general mai multe cazuri 
de tulburare de dezvoltare pervazivă).  
 
Alice Pruteanu este psiholog specialist psihologie clinică şi psihoterapie, cu 11 ani experiență în 
terapia copilului cu autism. Este vicepreşedinte fondator al Asociației Speranța Andradei din 
Focşani şi coordonator de programe terapeutice la Centrul regional de recuperare a copilului cu 
autism „Micul Prinț” din Focşani. 
 
Radu Naghiu este medic homeopat, medic specialist psihiatrie pediatrică, consiliere 
psihoterapică. Ca psihiatru de copii şi adolescenți, a descoperit homeopatia care i-a lărgit foarte 
mult posibilitățile terapeutice în tratarea bolilor psihice şi organice cronice. Radu Naghiu a creat 
un tratament homeopat pentru copiii cu autism, care vine în completarea programelor de 
terapie cognitiv-comportamentală. 
 
Georgeta Crişu este consilier educațional şi psihopedagog practicant, având o experiență 
îndelungată în lucrul cu persoanele afectate de TSA. A făcut parte în 1984 din primul grup de 
mobilizare a părinților copiilor cu autism. A participat între 2002-2004 la organizarea şi 
desfăşurarea activității în primul centru pentru copii cu autism din Bucureşti, al Fundației Copii 
în Dificultate. Este membru fondator al Asociației Naționale pentru Copii şi Adulți cu Autism din 
România înființată în 1991, iar din 1993 activează ca preşedinte. 
 
Carmen Ghercă este preşedinte şi membru fondator al ANCAAR – Iaşi, începând din 2003. Ca 
mamă a unei persoane cu TSA, a urmat numeroase cursuri legate de autism, dezvoltare 
organizațională, împuternicirea părinților, susținute de lectori din străinătate sau români. În 
anul 2009 a susținut în plenul Parlamentului European, Comisia pentru petiții, o intervenție 
referitoare la situația personelor cu autism din România.  
 
Carmen Câmpean este psiholog şi terapeut la asociația Un alt mod de a fi din Braşov – asociație 
a părinților cu copii cu autism. Principale programe desfăşurate sunt coordonarea activității 
însoțitorilor la şcoală, elaborarea curriculei individualizate împreună cu profesorii itineranți, 
alcătuirea şi aplicarea intervențiilor terapeutice pentru copiii din asociație şi coordonarea 
activității voluntarilor.  
 
Gabriela Dima este absolventă a programului de formare de formatori şi consultați în economie 
socială şi managementul întreprinderii sociale de la European Research Institute for 
Cooperatives and Social Enterprises din Italia în 2010. Are o experiență de peste 10 ani în 
domeniul social, atât în sistemul public, cât şi în sistemul privat, sectorul neguvernamental, 
specializată fiind în lucrul cu persoanele cu dizabilități.  
 



Mihai Mihalache lucrează din 2010 ca pedagog de recuperare la Centrul regional de recuperare 
a copilului cu autism „Micul Prinț” din Focşani. De profesie pictor, Mihai Mihalache realizează 
din 2002 programe de terapie prin artă pentru persoanele cu autism. A lucrat între 2002-2004 
la Fundația Copii în Dificultate. 
 
Paul Moroşanu este psiholog de formație SPER şi a lucrat între 2004-2008 ca pedagog de 
recuperare al persoanelor cu autism şi coordonator al proiectului de Autism la Fundația Copii în 
Dificultate România. Din noiembrie 2008 este psiholog clinician în cadrul Napocensis Medical 
Center din Bucureşti. 
 
Dr. Cristina Rusu este medic primar Genetică Medicală, Pediatrie şi conferențiar la disciplina 
Genetică Medicală la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi. În prezent, dr. 
Cristina Rusu este coordonator al Cabinetului de Genetică Medicală, Spitalul de Copii Sf. Maria 
Iaşi. 
 
Marius Zamfir este din 2007 coordonator la Centrul "Sfântul Mihail" pentru copii cu autism şi 
efectuează servicii de consiliere la domiciliu în cadrul Fundației Copii în Dificultate. În perioada 
noiembrie 2007- iulie 2008 a participat la cursul "Training în Teoria şi Practica Analizei 
Comportamentale Aplicate (ABA) în Educarea Copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist". 
 
Mariana Dioşteanu a fost între 1998-2006 lucrător prin arte combinate la Fundația de Sprijin 
Comunitar Bacău (activități prin muzică, mişcare, artă şi joc cu copii şi adulți cu deficiențe fizice 
şi psihice din instituții rezidențiale, training oferit în domeniu). Din 2006 lucrează ca psiholog la 
aceeaşi Fundație, unde efectuează consilierea beneficiarilor şi training în domeniul Tehnicilor 
de Lucru prin Arte Combinate.  
 
Lenuţa Năstac este din 1991 coordonator proiect la Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, unde 
lucrează cu copii şi adulți cu deficiențe fizice şi psihice din instituții rezidențiale folosind tehnici 
de lucru de stimulare prin arte (muzică, mişcare, artă şi joc). A lucrat ca trainer pentru 
sustinerea cursurilor de stimulare prin arta combinată, iar în prezent este trainer pentru 
cursurile de inițiere în arta combinată acreditate pentru ocupația de lucrător prin arte 
combinate. 
 
Laura Mia Oancea este psiholog cu formare experiențială şi lucrează din 2005 în cadrul 
Centrului de zi „Micul Prinț” din Focşani. A absolvit în iunie 2008 Masterul “Evaluare psihologică 
şi psihoterapii recuperatorii”.  
 
Lili Covaci este Director la Pyramid Educational Consultants Romania, supervizor şi consultant 
PECS acreditat. În prezent realizează coordonarea programelor de interventie specifice pentru 
persoane TSA, evaluarea inițiala, curentă şi finală a diagnosticului funcțional la Asociația Don 
Orione. Lili Covaci are o experiență de 10 ani în coordonarea programelor desfăşurate în 
centrele de plasament pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. 
 
Dr. Ana Fianu este membră a Societatii de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului 
din România şi a lucrat ca medic stagiar la Spitalul Județean Focşani între 1980- 1983, ca medic 
secundar la Clinica de Psihiatrie şi Neurologie Pediatrică "Obregia" din Bucureşti 1983-1986.  În 
prezent, este medic specialist N.P.I. în Ambulatoriu de Specialitate a Spitalului Județean 
Focşani. 
 


